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PENGARUH FAKTOR EK ONOMI MAKRO TERHADAP 

INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) 

DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) 

PERIODE 2017-2019 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor ekonomi makro 

(inflasi, suku bunga, dan kurs) terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder 

dengan tipe data panel. Populasi dalam penelitian ini adalah Indeks Harga Saham 

Gabungan. Dan sampel dalam penelitian ini merupakan sampel jenuh. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi atau historis. Metodologi dalam penelitian ini adalah regresi linear 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif 

signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), sedangkan suku 

bunga dan kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG). Namun, inflasi, suku bunga, dan kurs secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

Kata kunci: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Inflasi, Suku bunga (BI 

Rate), Nilai tukar (Kurs) 

 

Abstract 

 This study aims to determine the effect of macroeconomic factors 

(inflation, interest rates, and exchange rates) on the Composite Stock Price Index 

on the Indonesia Stock Exchange. The type of data used is secondary data with 

panel data types. The population in this study is the Composite Stock Price Index. 

And the sample in this study is a saturated sample. Data collection methods used 

in this study are documentation or historical methods. The methodology in this 

research is multiple linear regression. The results showed that inflation has a 

significant negative effect on the Composite Stock Price Index, while interest 

rates and exchange rates have no significant effect on the Composite Stock Price 

Index. However, inflation, interest rates, and exchange rates together have a 

significant effect on the Composite Stock Price Index. 

 

Keywords: composite stock price index, inflation, interest rates, and 

exchange rate 

 

1. PENDAHULUAN  

Pasar modal (capital market) merupakan wadah untuk berbagai instrumen 

keuangan jangka panjang dan jangka pendek yang bisa diperjual belikan baik 

dalam bentuk hutang, surat berharga, ataupun modal sendiri (Darmadji dan 
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Fakhruddin,2009). Surat berharga yang sering diperjual belikan dalam pasar 

modal adalah saham. Saham (stock) merupakan salah satu instrumen keuangan 

yang paling populer di bursa efek. Perubahan harga saham dapat memberi 

petunjuk tentang kegairahan dan kelesuan dalam aktivitas pasar modal serta 

pemodal dalam melakukan transaksi jual beli saham. 

Setiap investor pasar modal, membutuhkan informasi yang relevan dengan 

perkembangan ekonomi makro dan pengambilan keputusan investasi di pasar 

modal (Hismedi 2013). Makroekonomi tidak mempengaruhi kinerja perusahaan 

secara seketika melainkan secara perlahan dalam jangka waktu yang panjang. 

Sebaliknya harga saham akan  terpengaruh seketika oleh perubahan faktor 

ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, dan kurs karena para investor lebih 

cepat bereaksi terhadap perubahan tersebut.  

Secara teori inflasi yang tinggi mengakibatkan penurunan daya beli uang 

dan mengurangi tingkat pendapatan riil yang diperoleh investor dari investasinya. 

Tingkat suku bunga yang tinggi juga akan mempengaruhi nilai sekarang (present 

value) aliran kas perusahaan, sehingga kesempatan investasi yang ada tidak akan 

menarik lagi. Perubahan nilai tukar pun akan berpengaruh terhadap perekonomian 

dan kehidupan suatu negara. Depresiasi mata uang domestik terhadap mata uang 

asing membuat investor enggan untuk berinvestasi di pasar modal, karena 

depresiasi ini menandakan bahwa prospek perekonomian Indonesia buruk dan 

penyebab melemahkan kurs. 

Dari penguraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang : “PENGARUH FAKTOR EKONOMI MAKRO TERHADAP 

INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DI BURSA EFEK 

INDONESIA (BEI) PERIODE 2017-2019”.  

 

1. METODE  

Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang merupakan 

gabungan dari data time series (runtut waktu) dan cross section (individual). Jenis 

data yang digunakan adalah data sekunder. Populasi penelitian adalah Indeks 

Harga Saham Gabungan. Sampel penelitian ini merupakan sampel jenuh dengan 
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jumlah sampel 36 bulan. Data yang didapat kemudian diuji dengan uji statistik 

deskriptif dan uji asumsi klasik. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis regresi linear berganda, uji t, uji F.  

 

2. HASIL DAN PEMBAHASAN  

2.1 Pengaruh inflasi terhadap IHSG 

Berdasarkan uji t dapat dilihat dari variabel tingkat inflasi memiliki nilai 

signifikansi 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi 

berpengaruh secara signifikan negatif terhadap IHSG di Bursa Efek Indonesia 

periode 2017-2019. Hasil ini sejalan dengan penelitian Tanjung (2014) yang 

menyatakan bahwa tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan. Tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian 

Pangraito (2014), Kewal (2014), dan Astuti (2012) yang menyatakan tingkat 

inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. 

Hal ini memperlihatkan bahwa variabel tingkat inflasi pada periode 2017-2019 

memberikan pengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan yang dimana 

tingkat inflasi yang terjadi pada periode 2017-2019 cenderung menurun dan 

membuat Indeks Harga Saham Gabungan meningkat. 

2.2 Pengaruh suku bunga (BI Rate) terhadap IHSG 

Berdasarkan uji t dapat dilihat variabel suku bunga memiliki  signifikansi 0,281 

yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga tidak 

berpengaruh signifikan terhadap IHSG di Bursa Efek Indonesia periode 2017-

2019. Hasil ini sejalan dengan penelitian Pangraito (2014), Kewal (2012) yang 

menyatakan bahwa tingkat suku bunga tidak bepengaruh signifikan terhadap 

Indeks Harga Saham Gabungan. Tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

dengan hasil penelitian Astuti (2013), Tanjung (2014) yang menyatakan bahwa 

tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan.  

Suku bunga (BI Rate) tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG disebabkan 

karena pada periode 2017-2019 tingkat suku bunga cenderung naik dengan stabil 

yang mengakibatkan pasar investor beralih investasi di luar pasar modal. Karena 
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keuntungan yang didapat oleh para investor di luar pasar modal misal deposito 

bank lebih menguntungkan dibandingkan dengan menanam uang di saham 

perusahaan. Namun juga masih banyak investor yang berinvestasi dalam jangka 

panjang sehingga perubahan suku bunga tidak mempengaruhi investasi mereka 

dalam jangka pendek.  

2.3 Pengaruh kurs/nilai tukar terhadap IHSG 

Berdasarkan uji t dapat dilihat variabel kurs memiliki nilai signifikansi 0,343 yang 

lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kurs tudak berpengaruh 

signifikan terhadap IHSG di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Hasil ini 

tidak sejalan dengan hasil penelitian Pangraito (2014), dan Astuti (2013) yang 

menyatakan bahwa kurs berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan.  

Kenaikan kurs (nilai tukar) yang biasanya disebut depresiasi memiliki dampak 

yang besar pada perekonomian, khususnya perdagangan internasional, transaksi 

keuangan internasional dan berdampak pada penghindaran risiko dikalangan 

investor.  

2.4 Pengaruh inflasi, suku bunga, dan kurs secara bersama-sama 

terhadap IHSG  

Berdasarkan uji F variabel tingkat inflasi, suku bunga, dan kurs secara bersama-

sama memiliki nilai signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat inflasi, suku bunga (BI Rate), dan kurs secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap IHSG di Bursa Efek Indonesia 

periode 2017-2019. 

 

3. PENUTUP 

Kesimpulan yang diambil adalah: Pertama, tingkat inflasi berpengaruh signifikan 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) periode 2017-2019. Hasil ini 

ditunjukkan pada perhitungan regresi yang mendapat nilai signifikansi 0,002 

berarti tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Kedua, tingkat suku bunga (BI 

Rate) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) periode 2017-2019. Hasil ini ditunjukkan pada perhitungan regresi yang 
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mendapat nilai signifikansi 0,281 berarti tingkat  signifikansi lebih besar dari 0,05. 

Ketiga, kurs (nilai tukar) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) periode 2017-2019. Hasil ini ditunjukkan pada 

perhitungan regresi yang mendapat nilai signifikansi 0,343 berarti tingkat 

signifikansi lebih besar dari 0,05. Keempat, secara simulasi tingkat inflasi, suku 

bunga (BI Rate), dan kurs (nilai tukar) berpengaruh signifikan terhadap Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) pada periode 2017-2019. Hasil ini ditunjukkan 

pada perhitungan regresi yang mendapat nilai signifikansi uji F sebesar 0,001 

berarti nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Jadi hasil tersebut 

menunjukkan bahwa tingkat inflasi, suku bunga (BI Rate), dan kurs (nilai tukar) 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) periode 2017-2019.  
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